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příslušenství

K dosažení uspokojivých 
výsledků střelby je kromě 
zkušeného střelce potřebná 
kvalitní zbraň, střelivo 
a optický zaměřovač s pevnou 
montáží. Důležitou součástí, 
s velkým vlivem na rychlost 

K
lasický materiál pro výrobu 
pažeb kulovnic je ořechové 
dřevo ze vzrostlých stromů, 
převážně z Turecka a okol
ních států, které je však stále 

dražší a hůře dostupné. Vhodné kmeny 
jsou v přírodě téměř vytěženy. V po
slední době jsou stále populárnější 
pažby z polymerů, které jsou odolnější, 
levnější a lehčí. Na rozdíl od dřeva sne
sou hrubější zacházení a nevyžadují 
žádnou údržbu. 

Další materiál, který je vhodný pro 
výrobu pažeb, je speciální lamino pře
kližka. Oproti přírodnímu dřevu má 
vyšší pevnost, stabilní hustotu a dá se 
lehce obrobit do mnohem složitějších 
tvarů. Barevná škála lamino materiálů 
je široká, takže umožní přizpůsobit 
vzhled pažby designu zbraně a vkusu 
jednotlivých zákazníků. Donedávna byl 
tento materiál oblíben zejména u spor
tovních střelců, ale stále častěji jsou 

jeho přednosti a zajímavý design využí
vány také pro výrobu loveckých pažeb.

Skandinávie je region, kde střelba 
a lov jsou od pradávna součástí život
ního stylu. Do dnešní doby se výuka 
základů střelby objevuje v osnovách 
základních škol mnoha oblastí. Mezi 
nejpopulárnější sporty patří biatlon, 
sportovní a lovecká střelba je zde 
oblíbena a provozována napříč gene
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Důsledným využíváním těchto, u nás 
bohužel stále nepovolených doplňků, 
se vedle účinného útlumu zpětného rázu 
také výrazně snižuje zdraví škodlivý a ne 
každému příjemný rušivý hluk 
výstřelu, slyšitelný v blízkosti 

a přesnost zamíření, je pažba 
– prodloužená ruka střelce, 
zodpovědná za bezpečné 
a kontrolované ovládání 
spouště a zbraně jako 
celku. Správná konstrukce 
a ergonomie umožní rychlé 
přilícení a pohotovou střelbu.

střelnic i ve volné příro
dě. u nově prodávaných 

kulových zbraní včetně ma
lorážek je závit na ústí hlavně pro místní 
střelce mnohem důležitější než pevná 
mířidla, která většina uživatelů stejně 
nikdy nepoužije.

Zbrojní průkazy jsou ve Skandiná
vii víc rozšířeny než u středoevropské 
populace a lovu či terčové střelbě se 
věnuje i mnoho žen. lovecký lístek je 
po složení příslušných zkoušek vydá
ván tak jako u nás na dobu neurčitou. 
V čem je ale zásadní rozdíl, je to, že 
před každou loveckou sezonou všichni, 
kdo se chtějí účastnit lovu s kulovou 
zbraní, musí vykonat úspěšně kontrolní 
střelby. Toto přezkoušení se provádí za 
dohledu střeleckého instruktora s pat
řičným oprávněním a také s každou re
gistrovanou zbraní, kterou chce majitel 

racemi. Pod dohledem zodpovědné 
osoby se mohou lovu za použití broko
vých zbraní zúčastnit osoby od 15 let 
věku. Ve všech severských zemích 
je dostatek kvalitních a udržovaných 
kulových i brokových střelnic, které 
držitelé zbraní pravidelně navštěvují. 

Norsko, švédsko i Finsko jsou vše
obecně známy využíváním moderních 
a pokrokových technologií, materiálů 
i výrobků v praxi. Nejinak tomu je 
i v oblasti dlouhých kulových zbraní. 

Na rozdíl od našich poměrů i legis
lativy je zde zcela například běžným 
projevem slušnosti a tolerance vůči 
ostatním osobám používání tlumičů 
hluku výstřelu na střelnicích i při lovu. 




